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7 stycznia 2013 roku w trakcie posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków ZR, RKR i szefów Oddziałów ZR. Część 
modlitewną spotkania poprowadził ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej  
w Opolu.

Spotkanie opłatkowe

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego zarejestrowało:

1)   Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” przy NB Polska Sp. z o.o. Oddział w Namysłowie. 
	 Władzą	wykonawczą	Organizacji	Zakładowej	NSZZ	„Solidarność”	przy	NB	Polska	Sp.	z	o.o.	w	Namysłowie	
jest		 	 Tymczasowa	Komisja	Zakładowa	w	następującym	składzie:
	 1.	 Przewodniczący	TKZ	–	Patryk Kasprzak
	 2.	 Sekretarz	TKZ	–	Piotr Bar
	 3.	 Skarbnik	TKZ	–	Sylwester Prociak

2)  Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Nestle Polska S.A. w Namysłowie. 
	 Władzą	wykonawczą	Organizacji	Zakładowej	NSZZ	„Solidarność”	Nestle	Polska	S.A.	w	Namysłowie	jest		
	 	 Tymczasowa	Komisja	Zakładowa	w	następującym	składzie:
	 1.		 Przewodniczący	TKZ	–	Marcin Bochniak
	 2.		 Sekretarz	TKZ	–	Mirosław Kowalik
	 3.		 Skarbnik	TKZ	–	Waldemar Grosz  

Nowe organizacje



Biuletyn	informacyjny	„S”	Nr	2/20132

 W trakcie posiedzenia Zarządu Regionu 7 stycznia m.in. 
omówiono prace Oddziałów ZR i sytuację w zakładach pracy.

 Waleria Dąbrowska – przewodnicząca Rady Oddziału 
ZR w Prudniku	 zakomunikowała,	 że	 	 połączyły	 się	 dwie	
organizacje	związkowe	NSZZ	„Solidarność”	w	Stadninie	Koni	
oraz	Torkonstalu	i	utworzyły	MOZ.
 Ewa Wójcik – przewodnicząca Rady Oddziału ZR w 
Głubczycach	poinformowała,	że	Oddział	ZR	w	Głubczycach	
nie	 organizował	 uroczystości	 upamiętniających	 rocznicę	
wprowadzenia	stanu	wojennego.	Związkowcy	uczcili	pamięć	bpa	
Antoniego	Adamiuka	(honorowego	Członka	NSZZ	Solidarność”		
i	Ojca	Świętego	bł.	Jana	Pawła	II.	W	styczniu	chcą	zorganizować	
spotkanie	opłatkowe.	Na	razie	z	zakładów	pracy	nikt	nie	zgłaszał	
problemów.		
 Marian Podkówka – przewodniczący ZOZ NSZZ „S” 
przy Domu Pomocy Społecznej w Klisinie	 powiedział,	 że	
przed	 świętami	pracownicy	otrzymali	premię.	Przez	cały	 rok	
związkowcom	nie	 udało	 się	wywalczyć	 podwyżek	 płac	 dla	
pracowników.	Uznał,	 że	 należą	 	 się	wyrazy	 podziękowania	
dyrekcji	za	wygospodarowanie	pieniędzy	na	święta.	Zapowiedział,	
też	dalszą	walkę	o	podwyżkę	pensji	dla	zatrudnionych	w	DPS.		
 Jan Szczygieł – przewodniczący Rady Oddziału ZR w 
Grodkowie	 przedstawił	 	 przebieg	uroczystości,	 które	 odbyły	
się	13	grudnia	2012	r.	upamiętniających	rocznicę	wprowadzenia	
stanu	 wojennego.	 Jego	 zdaniem	 obchody	 były	 udane.	
Uroczystości	 	 odbyły	 się	 dzięki	 „Solidarności”	 i	 związkowi	
zawodowemu	więziennictwa.	Również	dzięki	temu,	że	burmistrz	
jest	 im	przychylny.	W	 zakładzie	 pracy	 na	 razie	 nie	 jest	 źle.	
Rozmawiają	nt.	premii	oraz	ewentualnej	podwyżki.	W	innych	
zakładach	Grodkowa	nie	ma	zwolnień	pracowników.	
 Kazimierz Kozłowski – przewodniczący Rady Oddziału 
ZR w Brzegu		powiedział,	że	13	grudnia	2012	r.	z	inicjatywy	
Brzeskiej	 Solidarności	 odprawiona	 została	Msza	 św.	w	 31	
rocznicę	wprowadzenia	stanu	wojennego.	15	grudnia	natomiast	
zorganizowali	 spotkanie	 opłatkowe.	W	 Przedsiębiorstwie	
Wyrobów	 Cukierniczych	 „ODRA”	 skończył	 się	 etap	
dobrowolnych	odejść.	W	Kraft	Foods	w	Skarbimierzu	powstał	
MOZ.
 Judyta  Grajcar – przewodnicząca Rady Oddziału ZR w 
Głuchołazach zakomunikowała,	że	zakłady	pracy	nie	zgłaszają	
większych	problemów.	16	grudnia	w	Głuchołazach	odbyły	się	
regionalne	 uroczystości	 upamiętniające	wprowadzenie	 stanu	
wojennego,	połączone	z	promocją	książki	Piotra	Łojko.		
 Henryk Szewczuk – p.o. przewodniczącego Rady 
Oddziału ZR w Nysie	poinformował,	że	13	grudnia	w	Nysie	
odbyły	 się	 obchody	 upamiętniające	 rocznicę	wprowadzenia	
stanu	wojennego.	Uroczystość	 organizował	Urząd	Miejski	w	
Nysie	przy	współudziale	Oddziału	ZR	oraz	IPN.	10	grudnia,	jak	
co	miesiąc,	odbyło	się	spotkanie	z	ks.	J.	Niedzielskim.	Co	do	
zakładów	pracy	to	najbardziej	waży	się	los	spółek	komunalnych	
zajmujących	 się	wywozem	nieczystości.	 Pierwsze	 półrocze	
pokaże,	co	się	stanie	z	tymi	spółkami.	
 Dariusz Brzęczek – przewodniczący Rady Oddziału 
ZR w Strzelcach Opolskich z/s w Zawadzkiem		powiedział,	
że	 głównym	 tematem	 rozmów	w	Oddziale	 ZR	 są	 renty,	
emerytury	i	zwolnienia	ludzi	z	pracy.	Jeżeli	chodzi	o	zakłady	
pracy,	to	w	Walcownia	Rur	Andrzej	w	Zawadzkiem	podpisali	
z	 innymi	 organizacjami	 zakładowymi	 „S”	 porozumienie	
ws.	 przekształcenia	w	MOZ.	Oczekują	 teraz	 na	 rejestrację	
podwyższenia	kapitału	przez	Alchemię	S.A.	w	sądzie.	Wtedy	
w	tym	dniu	powstanie	MOZ	przy	Alchemii	S.A.	w	Warszawie	
z	siedzibą	w	Zawadzkiem.	Będą	do	niego	należeć	m.in.	Huta	
Batory	i	Rurexpol	z/s	w	Częstochowie.	D.	Brzęczek	uważa,	że	w	
powiecie	strzeleckim,	a	właściwie	w	Zawadzkiem	zakłady	takie	
jak	WRA	czy	Koltram	mają	pecha,	bo	wpadły	w	korporacje	z	

Sytuacja w zakładach pracy i Oddziałach ZR
innymi	zakładami.	Mają	dosyć	duże	zyski,	ale	niestety	muszą	z	
nich	uzupełniać	straty	poniesione	przez	inne	zakłady	w	Polsce.	
Podziękował	 Przewodniczącej	 ZR	 za	 pomoc	w	 tworzeniu	
porozumienia.
 Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR  
poinformował,	że	sytuacja	w	zakładach	pracy	w	Namysłowie	
jest	w	miarę	stabilna,	zwolnień	nie	ma.	Pracownicy		zamierzają	
założyć	organizację	związkową	w	Velux	i	Nestle	(zostały	 już	
zarejestrowane		TKZ	–	przyp.	red.).		4	stycznia	w	Namysłowie	
odbyło	się	spotkanie	opłatkowe,	w	którym	uczestniczyło	ok.	80	
osób,	w	tym	Przewodnicząca	ZR.	
 Mariusz Pilichowski – przewodniczący Rady Oddziału 
ZR w Kędzierzynie – Koźlu poinformował,	że	nie	ma	informacji	
o	zakładach	pracy.	16	grudnia	została	odprawiona	Msza	św.	dla	
uczczenia	pamięci	ofiar	stanu	wojennego.	Na	25	stycznia	planują	
spotkanie	opłatkowe	w	Oddziale	ZR	w	Kędzierzynie-Koźlu.	
 Zdzisław Adamski – przewodniczący MKZ NSZZ „S” 
w Hucie Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku 	zakomunikował	
,	 że	w	hucie	szykują	się	zwolnienia	ok.	100	osób.	Rozmowy	
o	podwyżkach	mogą	zacząć	ewentualnie	dopiero	w	czerwcu.	
Pracodawca	 nalega	 na	 zakończenie	 sporu	 zbiorowego	 i	
zrezygnowanie	 z	 przedstawicielstwa,	 które	 u	 nich	 jeszcze	
istnieje,	 oraz	 by	 utworzyć	 radę	 	 pracowników.	W	 sporze	
zbiorowym	większość	punktów	została	już	zrealizowane,	oprócz	
pierwszego	punktu	dotyczącego	podwyżki.	Na	 święta	dostali	
dodatkowe	pieniądze
 Gerard Konieczko – przewodniczący MOZ przy 
Zakładach Wapienniczych Lhois S.A. w Tarnowie Opolskim 
poinformował,	 że	 dyrektor	 zakładu	 odszedł	 od	 zamiaru	
zwolnienia	 18	 osób	 zatrudnionych	 na	 czas	 nieokreślony.	 Z	
tych	18	zostało	tylko	9,	połowę	udało	się	wybronić	w	trakcie	
negocjacji.	Dalej	trwają	zwolnienia	w	Górażdżach	w	Zakładach	
Wapienniczych.	Odchodzący	pracownicy	otrzymują	odprawy	
standardowe,	ani	złotówki	więcej.	
 Tadeusz  Ryśnik – przewodniczący MOZ NSZZ „S” w 
„Górażdże Cemant” S.A. w Choruli 	powiedział,	że	zwolnienia	
pracowników	są	ale	pojedyncze.	Organizacja	związkowa	pisze	
do	pracodawcy,	by	dał	odprawy,	a	on	odpisuje,	że	nie	ma	podstaw,	
bo	to	nie	są	zwolnienia	grupowe.	W	grudniu	„S”	wystosowała	do	
pracodawcy	pismo	z	zapytaniem	czy	będą	zwolnienia,	a	jeżeli	
tak,	 to	 ile	 i	na	 jakich	zasadach.	 	T.	Ryśnik	poinformował,	 że	
prognoza	dla	przemysłu	wapienniczego	zakłada	spadek	sprzedaż	
cementu	o	1	mln	ton.	
 Piotr Pakosz – przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Śląska Opolskiego 
zakomunikował,	 że	 sytuacja	w	 oświacie	 nie	 jest	 ciekawa.	
Pamięta	czasy,	gdy	było	bardzo	słabe	dofinansowanie	oświaty	
w	granicach	3,3	%	PKB,	w	zeszłym	roku	było	2,8	%,	a	w	tym	
roku	z	budżetu	państwa	jest	przewidziane	2,52	%.	Mało	tego,	
odpowiedzialność	państwa	zrzuca	się	na	samorządy	i	rodziców.	
Według	wyliczeń	GUS-u	na	oświatę	wydawanych	jest	ok.	4	%	
PKB,	czyli	ok.	1,5%	pokrywają	 samorządy	 i	 rodzice.	To	 jest	
niedopuszczalne.	Stąd	 jego	prośba,	 by	powielić	 ulotki,	 które	
rozdał	członkom	ZR	i	przekazać	je	dalej.	Prosi	również,	by	ZR	
przesłał	je	do	samorządów,	by	wiedzieli,	że	„S”	z	takim	czymś	
się	nie	zgadza,	żeby	obciążać	samorządy	i	rodziców	kosztami	
wykształcenia	 społeczności	młodych.	Wiadomo,	 że	 takim	
progowym	rokiem	będzie	rok	2014,	bo	wchodzi	reforma,	która	
miała	wejść	 już	w	zeszłym	roku,	pójścia	6-latków	do	szkoły.	
Wtedy	 być	może	 będzie	 łatwiej.	W	 dalszym	 ciągu	 szykują	
się	 zwolnienia	 nauczycieli.	Oświatowa	Solidarność	 stara	 się	
współpracować	z	samorządem,	bo	taka	współpraca	musi	być.	
Jego	zdaniem		-	nie	można	tylko	z	samorządem	walczyć.	
	 P.	 Pakosz	 przedstawił	 	 stanowisko	KZD	NSZZ	 „S”	ws.	
polityki	oświatowej.	

Źródło informacji: protokół z posiedzenia ZR  
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 24 stycznia w Gdańsku obradowała  Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”. Wśród głównych tematów pojawiła się 
m.in. polityka zagraniczna Związku.
Obrady	zaczęły	się	od	krótkiej	uroczystości		zaprzysiężenia		nowego	
przewodniczącego	 	 Zarządu	 Regionu	 Ziemia	 Przemyska	 –	
Szymona	Wawrzyszko.		 	 	
	 Następnie	redaktor	naczelny	„Tygodnika	Solidarność”	wręczył	
tytuł	„Człowieka	Roku”	Janowi	Pietrzakowi.	
 Minuta ciszy dla prymasa Glempa
	 Komisja	Krajowa	 uczciła	minutą	 ciszy	 pamięć	 zmarłego	
w	 środę	 prymasa	 seniora	 Józefa	 Glempa.	 Przewodniczący	
KK		wspomniał	też	Jadwigę	Kaczyńską	oraz	Andrzeja	Buczka	i	
Andrzeja	Juliana	Koneckiego	-		zmarłych	w	zeszłym	roku	działaczy	
związkowych,	a	także	powstańców	styczniowych	-		w	przypadającą	
w	tym	miesiącu	150.	rocznicę	wybuchu	powstania.

Polityka zagraniczna
	 KK	zajęła	się	też	polityką		zagraniczną.	NSZZ	„Solidarność”	
pracuje	nad	stanowiskiem	Związku	w	kwestiach	poruszanych	na	
spotkaniach	międzynarodowych.	Chodzi	m.in.	o	unię	bankową,	
pakt	fiskalny,	Europejską	Kartę	Praw	Podstawowych,	Dyrektywę	o	
czasie	pracy	oraz	Pakiet	energetyczno-klimatyczny.		Jak	podkreślił	
Józef	Niemiec,	 zastępca	 sekretarza	 generalnego	Europejskiej	
Konfederacji	 Związków	Zawodowych,	 to	 sprawy,	 które	 albo	
już	dotyczą	Polski,	albo	będą	dotyczyć	w	najbliższym	czasie.		-	
Głos	 „Solidarności”	 powinien	być	 słyszalny	 również	na	 forum	
europejskim	–	powiedział	Józef	Niemiec.
	 Rekomendacje	 dotyczące	 polityki	 zagranicznej	mają	 być	
przedyskutowane	i	uchwalone	w	podczas	spotkania	KK	w	marcu.

Protest rolników 
	 Wśród	pozostałych	tematów,	którym	poświęcone		są	obrady	
KK,		znalazło	się	m.in.	stanowisko	w	sprawie	protestu	rolników.	
Komisja	poparła	protest	prowadzony	od	5	grudnia	2012	r.	przez	
Międzyzwiązkowy	Komitet	Protestacyjny	Rolników	Województwa	
Zachodniopomorskiego.	
	 „NSZZ	„Solidarność”,	który	zawsze	stał	na	straży	interesów	
Polski	i	Polaków,	solidaryzuje	się	z	protestującymi,	popierając	ich	
żądania	dotyczące	nowych	rozwiązań	prawnych	zapewniających	
polskim	rolnikom	dostęp	do	ziemi.	Dlatego	walkę	o	ochronę	prawa	
polskich	 rolników,	 o	 zapewnienie	 im	warunków	do	 rozwoju	 i	
budowania	dobrobytu	ich	samych	i	całego	kraju	uznaje	za	w	pełni	
uzasadnioną”	–	głosi	stanowisko	uchwalone	przez	KK.

Dyrektywa tytoniowa
	 KK	 zajęła	 się	 też	 	 kwestią	 	 unijnej	 dyrektywy	 tytoniowej,	
uznając	 że	 znowelizowane	 zapisy	 spowodują	wielomiliardowe	
straty	dla	 polskiej	 gospodarki	 i	 poszerzą	 szarą	 strefę	 produkcji	
oraz	przemytu.	KK	w	uchwalonym	stanowisku	zwróciła	 się	do	
Rządu	RP	o	nieprzyjmowanie	nowelizacji	dyrektywy	w	obecnym	
kształcie.
	 „NSZZ	Solidarność	 jest	 gotowy	do	 prowadzenia	 ze	 stroną	
rządową	 i	 pracodawcami	 dyskusji	 w	 celu	 wypracowania	
praktycznych	 rozwiązań	 z	 zakresu	 uprawy	 tytoniu,	 produkcji	
wyrobów	tytoniowych	oraz	ochrony	zdrowia	tak,	aby	utrzymując	
miejsca	pracy,	zminimalizować	negatywne	skutki	palenia	tytoniu”	
–	zadeklarowali	członkowie	KK	w	uchwalonym	stanowisku.

m.buchowska

23 styczna 2013 roku o godz. 
21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej 
w Warszawie, zmarł kard. Józef 
Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. 
rocznicę kardynalatu. Miał 83 lata. 

Życiorys kard. Józefa Glempa. 
Urodzony	 18	 grudnia	 1929	 r.	 w	
Inowrocławiu	 kard.	 Józef	 Glemp	
studiował	 najpierw	 filozofię	 w	
seminarium	duchownym	w	Gnieźnie,	
później	teologię	w	WSD	w	Poznaniu.	
Święcenia	 kapłańskie	 otrzymał	 25	
maja	1956	r.	w	Gnieźnie	z	rąk	biskupa	poznańskiego	Franciszka	
Jedwabskiego.	W	 roku	 1956	 podjął	 pracę	 jako	 katecheta	 i	
wychowawca	 nieuleczalnie	 chorych	 dzieci	w	Mielżynie	 koło	
Witkowa,	następnie	zaś	jako	kapelan	Sióstr	Sacré-Coeur	w	Polskiej	
Wsi.	W	latach	1957-1958	był	wikariuszem	parafii	poklasztornej	pw.	
Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Wągrowcu	oraz	pełnił	
obowiązki	prefekta	liceum	pedagogicznego.	W	okresie	od	1958	
do	1964	r.	ks.	Glemp	kształcił	się	w	zakresie	prawa	kanonicznego	
i	świeckiego	na	Papieskim	Uniwersytecie	Laterańskim	w	Rzymie	
oraz	ukończył	kilka	innych	kursów	specjalistycznych,	uzyskując	
m.in.	 tytuł	 adwokata	Roty	Rzymskiej.	 Po	 powrocie	 z	Rzymu	
pełnił	funkcję	notariusza	w	Kurii	Metropolitalnej	w	Gnieźnie	i	w	
Trybunale	Prymasowskim	oraz	był	sekretarzem	w	Prymasowskim	
Wyższym	Seminarium	Duchownym,	 gdzie	 prowadził	wykłady	
z	 prawa	 kanonicznego.	 Z	 dniem	 1	 grudnia	 1967	 roku	 ks.	 dr	
Józef	Glemp	rozpoczął	pracę	w	Sekretariacie	Prymasa	Polski	w	
Warszawie	jako	osobisty	sekretarz	kard.	Stefana	Wyszyńskiego.	
Od	roku	1972	prowadził	zajęcia	na	Wydziale	Prawa	Kanonicznego	
warszawskiej	Akademii	Teologii	Katolickiej.	W	1975	 r.	 został	
sekretarzem	Komisji	Episkopatu	ds.	instytucji	polskich	w	Rzymie	
i	członkiem	komisji	ds.	rewizji	prawa	kanonicznego.	
	 4	marca	1979	r.	Jan	Paweł	II	mianował	ks.	prał.	Józefa	Glempa	
biskupem	diecezji	warmińskiej,	sakrę	biskupią	ks.	Glemp	otrzymał	
21	 kwietnia	 tegoż	 roku	 z	 rąk	 kard.	 Stefana	Wyszyńskiego.	 Po	
śmierci	 Prymasa	Tysiąclecia,	 7	 lipca	 1981	 r.	 biskup	Glemp	
został	mianowany	 arcybiskupem	metropolitą	warszawskim	 i	
gnieźnieńskim.	Rządy	w	obu	archidiecezjach	objął	kanonicznie	
9	 lipca	 tegoż	 roku,	 a	 uroczyste	 ingresy	 odbył	 13	września	w	
Gnieźnie	i	jedenaście	dni	później	w	Warszawie.	Po	reorganizacji	
struktur	Kościoła	w	Polsce	25	marca	1992	kard.	Glemp	pozostał	
arcybiskupem	metropolitą	warszawskim,	 zachowując	 godność	
Prymasa	Polski	jako	kustosz	relikwii	św.	Wojciecha.	Po	osiągnięciu	
wieku	 emerytalnego	w	grudniu	 2004	 r.,	 papież	Benedykt	XVI	
przyjął	6	grudnia	2006	 r.	 jego	 rezygnację	z	urzędu	metropolity	
warszawskiego,	 zezwalając	mu	 jednocześnie	 na	 zachowanie	
tytułu	Prymasa	Polski	do	chwili	ukończenia	80	 roku	życia.	Od	
7	 stycznia	 do	 1	 kwietnia	 2007	 r.	 kard.	Glemp	 pozostawał,	 z	
nominacji	papieskiej,	administratorem	apostolskim	archidiecezji	
warszawskiej.	
	 W	 Episkopacie	 w	 latach	 1981-2004	 kard.	 Józef	 Glemp	
był	 przewodniczącym	Rady	Stałej	 (dawniej	Rady	Głównej)	 i	
Konferencji	Episkopatu	Polski.	Był	 także	 przewodniczącym	 II	
Synodu	Plenarnego	w	Polsce,	który	obradował	w	latach	1991-99.	

Źródło informacji: www.episkopat.pl

Obrady 
Komisji Krajowej

Zmarł kardynał 
Józef Glemp

Panu	dr.	hab.	Zbigniewowi BORYSIUKOWI
prof.	Politechniki	Opolskiej

przewodniczącemu	Zakładowej	Organizacji	Związkowej	
NSZZ	„Solidarność”	Politechniki	Opolskiej

najszczersze	wyrazy	współczucia
z	powodu	śmierci

MAMY
składa	

Zarząd	Regionu	NSZZ	„Solidarność”	
Śląska	Opolskiego		

PIOTROWI   KOWALCZYKOWI
członkowi	NSZZ	„Solidarność”	

wyrazy	głębokiego	współczucia	z	powodu	śmierci	
MAMY 

EMILII KOWALCZYK
długoletniej	pracownicy	PKP

składają
koleżanki	i	koledzy	z	Komisji	Zakładowej

NSZZ	„Solidarność”	PKP	PLK	S.A.
Zakład	Linii	Kolejowych	w	Opolu
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Na	łamach	naszego	biuletynu	związkowego	pragnę	podziękować	kolegom,	
przyjaciołom	i	tym	którzy	nam	zaufali,	pomogli	w	napisaniu	oraz	wydaniu	
książki	“Zło	Dobrem	Zwyciężaj”.	
W	 treści	 której	 ukazujemy	 szczątkową	 działalność	 związku	NSZZ	
„Solidarność”	w	Głuchołazach	w	latach	1980-2010.	
   Z Wyrazami Wdzięczności i Pamięci  - Piotr Łojko

 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” ogłosił rok 2013 
Rokiem Powstania Styczniowego.
	 150	lat	temu	wybuchło	najdłuższe	
ze	 wszystkich	 powstań	 polskich,	
skierowane	 przeciwko	 jednemu	 z	
zaborców	–	 Imperium	Rosyjskiemu.	
Ogłoszone	manifestem	 22	 stycznia	
1863	wydanym	w	Warszawie	 przez	
Tymczasowy	 Rząd	 Narodowy,	
spowodowane	narastającym	rosyjskim	
terrorem	wobec	 polskiego	 biernego	
oporu. 	 Powstanie	 wybuchło	 w	
Królestwie	Polskim.	Zasięgiem	objęło	
tylko	zabór	rosyjski:	Królestwo	Polskie	
oraz	ziemie	zabrane	–	Litwę,	Białoruś	i	
część	Ukrainy.	Trwało	do	jesieni	1864	
roku.
	 Było	 największym	 polskim	
powstaniem	narodowym,	spotkało	się	
z	poparciem	międzynarodowej	opinii	
publicznej.	Miało	 charakter	 wojny	
partyzanckiej,	 w	 której	 stoczono	
ok.	 1200	 bitew	 i	 potyczek.	Mimo	
początkowych	 sukcesów	 zakończyło	
się	 klęską	 powstańców,	 z	 których	
kilkadziesiąt	 tysięcy	zostało	zabitych	
w	walkach,	 blisko	1	 tys.	 straconych,	
ok.	 38	 tys.	 skazanych	 na	 katorgę	
lub	 zesłanych	 na	 Syberię,	 a	 ok.	 10	
tys.	 wyemigrowało.	Wilno	 zostało	
spacyfikowane	 przez	 oddziały	
Murawjowa	Wieszatiela.
	 Po	upadku	powstania	Kraj	i	Litwa	
pogrążyły	 się	w	 żałobie	 narodowej.	
W	 roku	 1867	 zniesiono	 autonomię	
Królestwa	 Polskiego,	 jego	 nazwę	
i	 budżet,	 w	 1869	 zlikwidowano	
Szkołę	 Główną	 Warszawską,	 w	
latach	 1869–1870	 setkom	 miast	
wspierających	 powstanie	 odebrano	
prawa	miejskie	 doprowadzając	 je	
tym	samym	do	upadku,	w	roku	1874	
zniesiono	 urząd	 namiestnika,	 w	
1886	 zlikwidowano	 Bank	 Polski.	
Skasowano	 klasztory	 katolickie	w	
Królestwie,	 skonfiskowano	 ok.	 1600	
majątków	 ziemskich	 i	 rozpoczęto	
intensywną	rusyfikację	ziem	polskich.	
Po	stłumieniu	powstania	znaczna	część	
społeczeństwa	 Królestwa	 i	 Litwy	
uznała	dalszą	walkę	zbrojną	z	zaborcą	
rosyjskim	za	bezcelową	i	zwróciła	się	
ku	pracy	organicznej.

   Plan szkoleń Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

na I półrocze 2013 r.

Uwagi:
1.	 	Zgłoszenia	uczestników	na	szkolenia	prosimy	kierować	na	adres	Zarządu	

Regionu	45-064	Opole,	ul.	Damrota	4	lub	faxem	pod	nr.77	45	45	545	lub	
email.	rozwoj.opole@solidarnosc.org.pl

2.		 Prosimy	 o	 przesyłanie	 propozycji	 tematów	 szkoleń,	 które	 są	 potrzebne	 
w	działalności	związkowej	do	30.05.2013	r.

3.		W		II	połowie	roku	planujemy	cykl	szkoleń	z	Ordynacji	wyborczej	NSZZ	
„Solidarność”	na	kadencję	2014-2018

Szkolenie	dla	członków	komisji	rewizyjnych	

Szkolenie	skarbników

Szkolenie		SOD	II	dla	działaczy,	
którzy	ukończyli	SOD	1	
	(Negocjacje,	spory	zbiorowe	itp.)		
 
Szkolenie Rozwój	związku	–	pozyskiwanie	
i	wzmacnianie	struktur	związkowych	
 

Szkolenie	dla	członków(kandydatów)	
Europejskich	Rad		Pracowników	

Szkolenie Zakładowy	Fundusz	
Świadczeń	Socjalnych
 

Szkolenie Rozwój	związku	–	pozyskiwanie	
i	wzmacnianie	struktur	związkowych	
 

29.01.2013	KZ/	MOZ
Opole	

30.01.2013	r.
Opole	

06-08.02.2013	r.
Turawa	

Termin	szkolenia
po	otrzymaniu	imien-
nych	zgłoszeń	od	
Przew.	Oddz.	ZR	

Kwiecień/Maj	2013	

Wg	zapotrzebowania
KZ/MOZ	szkolenia	 
w	Oddziałach	ZR	

Czerwiec/Lipiec	

Rok Powstania 
Styczniowego

Podziękowanie

 NSZZ „Solidarność” uruchomił 
stronę internetową 

www.dobrefirmyochrony.pl 
 

skierowaną	do	pracowników	ochrony	
oraz	 firm	 prywatnych	 i	 instytucji	
publicznych	 korzystających	 z	 ich	
usług.	Celem	inicjatywy	jest	wsparcie	
rozwoju	 dialogu	 społecznego,	 który	
może	przyczynić	się	do	podniesienia	
standardów	 panujących	 w	 branży.	
Każda	 z	 zainteresowanych	 stron	
znajdzie	 tutaj	 informacje	 dla	 siebie.	

Pracodawcy	 dowiedzą	 się,	 które	
firmy	 ochrony	 są	 najlepsze	 oraz	 na	
co	 zwracać	 uwagę	 przy	 wyborze	
agencji,	a	pracownicy	znajdą	przydatne	
wskazówki	 dotyczące	 warunków	
pracy.	W	 sektorze	 ochrony	 osób	
i	 mienia	 pracuje	 w	 Polsce	 około	
250	 tys.	 pracowników.	Mimo	 dużej	
odpowiedzialności	są	jedną	z	najgorzej	
wynagradzanych	 grup	 zawodowych.	
Aby	 zapewnić	 utrzymanie	 sobie	 i	
swoim	rodzinom,	muszą	pracować	po	
300	godzin	w	miesiącu.		

Pracownik ochrony sprawdzi firmę
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 Czy wyższe wykształcenie jest dla młodych Polaków 
sposobem na znalezienie posady i ochronę przed 
bezrobociem?
	 Kryzys	 gospodarczy	 najmocniej	 dotknął	 ludzi	młodych	
do	24.	roku	życia.	Raport	„Młodzi	na	rynku	pracy”	pokazuje,	
że	Polska	 znajduje	 się	 na	9.	miejscu	wśród	25	krajów	Unii	
Europejskiej	 z	 największym	 bezrobociem	w	 tej	 grupie	
wiekowej.	Według	wyliczeń	Międzynarodowej	Organizacji	
Pracy	obecnie	ok.	75	mln	młodych	ludzi	na	całym	świcie	szuka	
pracy,	a	szanse	na	jej	znalezienie	mają	aż	trzy	razy	mniejsze	niż	
osoby	dorosłe.	W	Polsce	według	Eurostatu,	stopa	bezrobocia	
wśród	młodych	w	listopadzie	2012	r.	wyniosła	28,4	proc.,	a	w	
roku	bieżącym	może	przekroczyć	30	proc.	Wśród	bezrobotnych	
ponad	230	tys.	to	osoby	z	wyższym	wykształceniem.	To	m.in.	
efekt	zwiększającej	się	liczby	studentów,	wyboru	kierunków,	
a	często	też	nieodpowiedniej	jakości	kształcenia.

Gwarancja zatrudnienia
	 „Gwarancja	dla	młodych”	 to	 inicjatywa	Laszko	Andora,	
komisarza	Unii	Europejskiej	ds.	zatrudnienia,	spraw	społecznych	
i	integracji,	która	ma	na	celu	pomoc	młodym	obywatelom	Unii	
w	znalezieniu	zatrudnienia.	Każda	osoba,	która	nie	ukończyła	
24	 lat	w	 chwili	 ukończenia	 szkoły	 lub	 zarejestrowania	w	
urzędzie	pracy,	w	ciągu	4	miesięcy	ma	otrzymać	ofertę	pracy,	
szkolenie	 lub	 kształcenia.	W	 przyszłym	 roku	 powstanie	
Europejski	 sojusz	 na	 rzecz	 Praktyk	 Zawodowych,	 który	
będzie	 ułatwiać	 dostęp	 do	 praktyk	we	wszystkich	 krajach	
członkowskich.	 Cel	 jest	 oczywisty:	 walczyć	 nie	 tylko	 z	
bezrobociem	młodych,	ale	i	zapobiec	powiększaniu	się	grupy	
NE	ETS-ów	 (No	 In	Education,	Employment,	 or	Training),	
czyli	 ludzie	nie	pracujący	 i	nie	 szukający	pracy,	nie	uczący	
się	 i	 nie	 zdobywający	 żadnych	 kwalifikacji	 zawodowych.	
Według	Eurostatu	w	grupie	wiekowej	15	–	24	lata	takich	osób	
jest	 już	 prawie	 13	 proc.!	Euro	 posłowie	 poparli	 inicjatywę	
KE	w	sprawie	wprowadzenia	systemów	gwarancji	pracy	dla	
młodych.	Zwracają	jednak	uwagę,	że	sytuacja	na	rynku	pracy	
jest	różna,	dlatego	potrzeba	różnych	narzędzi,	by	zaradzić	temu	
problemowi.	Komisja	Europejska	w	 swojej	 strategii	Europa	
2010	wskazuje,	 że	 zmniejszenie	bezrobocia	wśród	młodych	
ludzi	nie	będzie	możliwe	bez	tworzenia	aktywnych	„Trójkątów	
wiedzy”	z	udziałem	ośrodków	edukacyjnych,	pracodawców	i	
instytucji	otoczenia	biznesu.	Dynamiczny	rozwój	gospodarki	
opartej	 na	wiedzy	 łączy	 się	 bowiem	 z	 niedoborem	wysoko	
wykwalifikowanych	 kadr	 i	 coraz	większymi	 trudnościami	
pracodawców	w	znalezieniu	kompetentnych	pracowników.		
	 Jedną	 z	 kluczowych	 przyczyn	 trudności	w	 znalezieniu	
przez	 pracodawców	kompetentnych	 pracowników	 jest	 nie	
dostosowanie	programów	nauczania	do	potrzeb	rynku	pracy.	
Proces	nauczania	nie	jest	już	najważniejszy,	liczą	się	jego	efekty	
w	postaci	wdrażania	wyników	badań	naukowych	do	gospodarki	
i	przygotowania	studentów	do	przyszłej	pracy.		

 W miesiącach styczniu i lutym w hali sportowej w 
Zawadzkiem odbywa się cykl turniejów piłki nożnej 
halowej organizowanych przez MOZ NSZZ Solidarność 
przy Alchemii S.A. (Walcownia Rur Andrzej), o puchar 
Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śl. Opolskiego.
-	 12.01.2013r	odbył	się	turniej	trampkarzy,
-	 19.01.2013r.	 odbył	 się	 turniej	 Seniorów,	 drużyna	

Solidarności	zdobyła		II	miejsce.
-	 09.02.2013	r.	odbędzie	się	turniej	Juniorów		
	 	 Głównym	celem	organizacji	zawodów	jest	promocja	
„Solidarności”	wśród	dzieci	i	młodzieży.	W	każdym	turnieju	
reprezentowana	jest	NSZZ	„Solidarność”,	a	reprezentująca	ją	
drużyna	występuje	w	strojach	z	logiem	„Solidarności”.
	 	Turnieje	 są	kontynuacją	promowania	 związku	po	przez	
sport	w	Zawadzkiem.	W	poprzednim	 roku	pod	 patronatem	
Zarządu	Regionu	NSZZ	Solidarność	odbywała	się	piłkarska		
halowa	liga	,,piątek’’.	Impreza	trwała	na	przełomie	2012/2013	
trzy	miesiące,	 uczestniczyło	w	niej	 120	 zawodników,	 a	 na	
trybunach	zasiadło	podczas	trwania	ligi	około	3	tysiące	kibiców.
	 Efektem	wymiernym	 tych	działań	 jest	przynależność	do	
NSZZ	 „Solidarność”	 pracujących	 zawodników	 i	 trenerów	
miejscowej	drużyny	piłkarskiej	Stali	Zawadzkie.	Stal	Zawadzkie	
występuje	w	meczach	ligowych	klasy	A	w	strojach	z	napisem	na	
piersiach	,,SOLIDARNOŚĆ”,	mecze	odbywają	się	na	terenach	
powiatów	Strzeleckiego,	Kędzierzyńskiego,	Krapkowickiego	i	
Opolskiego.	Z	całą	pewnością	reklama	związku	zawodowego	
za	pomocą	sportu	w	Zawadzkiem	pośrednio	przyczynia	się	do	
tworzenia	nowych	organizacji	związkowych.	W	ostatnim	czasie	
powstała	duża	organizacja	NSZZ	„Solidarność”	przy	Zakładzie	
Komunalnym	w	Zawadzkiem	 ,	 zrzeszająca	 90%	 załogi.	W	
Zawadzkiem	 przynależność	 do	NSZZ	 Solidarność	 sięga	
30%	wśród	pracujących.	 	 Jednym	z	głównych	celów	NSZZ	
„Solidarność”	 jest	 promowanie	 związku	wśród	młodzieży,	
przekazywanie	 im	wiedzy	 na	 temat	 historii	 „Solidarności”	
oraz	 jej	pielęgnowanie,	organizacja	 sportu	 i	zabawy	w	 tle	z	
Solidarnością	oraz	wszelkie	inne	działania,	które	pozwolą	w	
przyszłości	być	spokojnym	o	losy	naszego	związku.
	 Składamy	 podziękowania	 Przewodniczącej	 Zarządu	
Regionu	NSZZ	 „Solidarność”	Śl.	Opolski	 -	Cecylii	Gonet,	
która	jest	otwarta	na	wszelkie	pomysły	mogące	przyczynić	się	
do	rozwoju	naszego	związku.	Dziękujemy	również	Zarządowi	
Regionu		za	wszelką	pomoc,	która	jest	niezbędna	do	organizacji	
takich	przedsięwzięć.	

Za Komisję Międzyzakładową  MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Alchemii S.A. w Warszawie z/s w Zawadzkiem

Przewodniczący MKZ - Dariusz Brzęczek

Młodzi bezrobotni

	 Celem	monitorowania	 sytuacji	 na	 rynku	 pracy	 w	
poszczególnych	 branżach	 prosimy	 o	 przekazywanie	 do	
Zarządu	Regionu	NSZZ	„Solidarność”	Śląska	Opolskiego	
wszelkich	 informacji	 o	 zwolnieniach	 grupowych	 lub	
zagrożeniach	 związanych	 ze	 zwolnieniami	 grupowymi.	
Informacja	powinna	zawierać	nazwę	zakładu	pracy,	 jego	
przyporządkowanie	 do	 konkretnej	 branży	 (jaki	 rodzaj	
produkcji/usług)	 oraz	 skalę	 zwolnień	 (podanie	 liczby	
pracowników	ogólnie	 zatrudnionych	w	 zakładzie	 pracy,	
liczbę	członków	związku,	liczbę	osób	zwalnianych).

Zwolnienia grupowe

Promocja 
NSZZ „Solidarność” 

wśród młodzieży
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Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

45-064	Opole,	ul.	Damrota	4
tel.	77	42	32	860	(łączy	sekretariat)

***
Helena Rajczuk 

poniedziałek	od	godz.	8.30	do	12.00
wtorek	od	8.30	godz.	do	12.00
czwartek	od	godz.	8.30	do	14.30

***
Bronisława Nabzdyk – Kaczmarek

środa	od	13.00	do	16.00
piątek	od	11.00	do	16.00

***
BRZEG,	ul.	Sukiennice	2,	tel.	77	44	42	747

Karina Jarząbek
poniedziałek	14.00	do	16.45	

***
GŁUBCZYCE,	ul.	Kochanowskiego	16

tel.	77	48	52	012
Ryszard Mielnik

poniedziałek	i	środa	od	17.00	do	18.30
***

GŁUCHOŁAZY,	ul.	Rynek	1
tel.	77	43	91	690	

Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
środa	od	12.30	do	15.50

***
K.	–	KOŹLE,	ul.	Grunwaldzka	3

tel.	77	47	25	451
Edward Chrostek

poniedziałek	od	12.00	do	16.00
czwartek	od	11.00	do	14.00

***
KLUCZBORK,	Plac	Niepodległości	6

tel.	77	41	85	004
Dominik Walczak

środa	od	17.00	do	18.30
***

NAMYSŁÓW,	Plac	Wolności	12	a	p.	201
tel.	77	41	02	583
Karina Jarząbek

środa	od	14.30	do	16.00
***

NYSA,	ul.	Moniuszki	4
tel.	77	43	52	722

Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
czwartek	od	16.00	do	19.30

***
PRASZKA,	UL.	Piłsudskiego	36

Dominik Walczak
środa	od	15.00	do	16.30

***
PRUDNIK,	Plac	Szarych	Szeregów	5

tel.	77	43	62	809
Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
poniedziałek	od	13.00	do	17.00

***
STRZELCE	OP.	z/s	w	ZAWADZKIEM,	

ul.	Opolska	70	(I	piętro)
	tel.	77	46	19	660
Wanda Szostok

poniedziałek	od	13.00	do	15.00
piątek	od	15.00	do	17.00

 Już po raz pięt-
nasty  26 stycznia  
w hali zdzieszowic-
k iego  Miejsko  – 
Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i 
Rekreacji rozegrany 
zosta ł   Turnieju 
Piłkarskiego Junio-
rów o Puchar Prze-
wodniczącego Zarzą-
du Regionu NSZZ 
Solidarność Śląska 
Opolskiego. 
	 Do	 zawodów	 przystąpiło	 sześć	 zespołów,	 kolejne	 dwa	 nie	 dojechały	 ze	
względów	zdrowotnych,	 stąd	 też	Turniej	 został	 rozegrany	 systemem	każdy	 z	
każdym.	
	 Przed	 pierwszym	 gwizdkiem	 sędziego	 uczestnicy	 uczcili	minutą	 ciszy	
zmarłych	w	ubiegłym	roku	dwóch	stałych	sponsorów	Śp.	Zbigniewa	Nowaka	ze	
Stowarzyszenia	HDK	R.P.	w	Zdzieszowicach	oraz	Śp.	lekarza	Józefa	Wilkosza.	
	 Każda	drużyna	rozegrała	po	5	spotkań,	w	wyniku	których	drużyną zwycięską 
został  MKS Gogolin.	Dalsze	miejsca	zajęły	drużyny	jn.:
-	 miejsce	drugie	Solidarność ZKREM,
-	 miejsce	trzecie	LZS Piotrówka,
-	 miejsce	czwarte	Koksownik Zdzieszowice,
-	 miejsce	piąte	Magnum Chorula,
-	 miejsce	szóste	Odra Kędzierzyn-Koźle.
Dwa	najlepsze	zespoły	wystąpiły	w	składach:
 MKS Gogolin  ZK Rem Solidarność
	 1.		 Rafał	Myczewski		 	 1.	 Mariusz	Okos
	 2.		 Dominik	Pogrzeba	 	 2.		 Łukasz	Kulczyński
	 3.		 Dawid	Dahms	 	 3.		 Paweł	Kulczyński
	 4.		 Filip	Szampera	 	 4.		 Jakub	Mentel
	 5.		 Paweł	Wancke	 	 5.		 Adrian	Kaupert
	 6.	 Jarosław	Korbiel	 	 6.		 Dawid	Drożdż
	 7.	 Mateusz	Prefeta	 	 7.	 Patryk	Friedrich
	 8.		 Mateusz	Szymaniec	 	 8.		 Patryk	Ziółkowski
	 9.		 Bartłomiej	Sowada	 	 	 	 	
	 10.		Paweł	Koszka	 	 	 	 	
	 Bardzo	dobra	praca	przy	stoliku	sędziowskim	Jana	Lichury	oraz	Zygmunta	
Pakosza	dała	uczestnikom	gwarancję	rzetelnego	i	bieżącego	śledzenia	wyników.	
Zawody	 sędziował	Leszek	Nowak	 z	 podokręgu	Krapkowice,	 który	 był	 także	
sponsorem.	
	 Ufundowano	nagrody	 indywidualne,	 	które	wręczał	Mariusz	Pilichowski	z	
Zarządu	Regionu	Śląska	Opolskiego	i	tak:
Najmłodszy	zawodnik	-	Rafał Kaczmarczyk	Odra	Kędzierzyn-Koźle,
Najlepszy	strzelec	-	Mateusz Prefeta MKS	Gogolin,
Najlepszy	bramkarz	-	Mariusz Okos	ZK-Rem	Solidarność,
Najlepszy	zawodnik	-	Dawid Dahms	MKS	Gogolin.
 Organizatorzy XV Turnieju,  M-GOKSiR i Jerzy Woźniak z NSZZ 
Solidarność przy AMP S.A. oddział w Zdzieszowicach, dziękują za pomoc i 
wsparcie ww. zawodów Józefowi Błażewiczowi, Tadeuszowi Karwowskiemu, 
Krzysztofowi Frąckiewiczowi a także  licznej grupie sponsorów: ZR NSZZ 
Solidarność Śląska Opolskiego, MOZ Solidarność przy AMP S.A. oddział 
Zdzieszowice, Związek Zawodowy Pracowników przy AMP S.A. oddział 
Zdzieszowice, Związek Zawodowy Solidarność przy ZK-Rem, Związek 
Zawodowy Solidarnosć 80 przy AMP S.A. Oddział Zdzieszowice, Związek 
Zawodowy P.P.P.P. Ziemi Śląskiej przy AMP S.A. Oddział Zdzieszowice, 
H.Osadzin firma SECURA, A.A. Skrzyneccy firma Antykor, Sylwester 
Ługowski- „Bar u Sylwka”, Cukiernia „Ptyś” Zdzieszowice, Stowarzyszenie 
HDK R.P. Zdzieszowice, Euro-Car Norbert Wieczorek Zdzieszowice, Zakład 
Elektryczny „Elektryk” Witold Lika, Klub Integracyjny ”Promień”, Bank 
Spółdzielczy Gogolin Oddział Zdzieszowice, Firma „Colo” Kędzierzyn-Koźle, 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Zdzieszowice.
 Dziękując wszystkim uczestnikom za walkę fair play i tym samym 
niezwykłe widowisko sportowe pragniemy już dzisiaj zaprosić wszystkie 
drużyny na kolejny, tym razem już XVI Turniej Piłkarski Juniorów o Puchar 
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. 

Jerzy Woźniak

Jubileuszowy 15. turniej 
piłkarski juniorów

Dyżury prawników 
NSZZ „Solidarność” 
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 Początek roku 
to czas rozliczeń 
podatkowych. Od 
kilku lat każdy z nas 
może przekazać 1 % 
na konto osoby lub 
organizacji podając 
w zeznaniu podat-
k o w y m  j e d y n i e 
numer KRS. Do 
Zarządu Regionu 
corocznie wpływają prośby o pomoc. Poniżej podajemy 
kilka numerów KRS oraz cele szczegółowe i zachęcamy 
do pomocy. 

Joasia
	 Joanna	Hajda	-	córka	Krzysztofa	Hajdy	(przewodniczącego	
Regionalnej	Sekcji	Pożarnictwa	NSZZ	„Solidarność”	Śląska	
Opolskiego)	 urodziła	 się	 jako	wcześniak	w	2003	 roku	 z	
rozpoznaniem	 Porażenia	Mózgowego.	 Joasia	wymaga	
wieloletniej	i	kosztownej	rehabilitacji.
	 Ty	 też	możesz	 pomóc	w	 Jej	 rehabilitacji.	Wystarczy	
przekazać	1	%	podatku	wpisując	w	dwóch	rubrykach	PIT-u:	
Nr KRS 0000037904; cel szczegółowy: 19132 Joanna 
Hajda. 

Wojtuś
	 U	 Wojtusia	 jesienią	 2011	 roku	 stwierdzono	
autyzm	 atopowy.	W	 listopadzie	 otrzymał	 orzeczenie	 o	
niepełnosprawności.	Wojtuś	ma	 niespełna	 3	 latka,	 jest	

Przekaż swój 1 %

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji z Porażeniem Mózgowym
(Nr KRS 0000007685; konto bankowe: PKO BP SA I O/Opole 02 1020 3668 0000 5102 0010 2996) 

apeluje do darczyńców, osób wspierających Fundację 1%:
-		 wspomóżcie	Fundację,	jeśli	jesteście	przekonani,	że	Waszą	darowiznę	lub	przekazany	1	%	wykorzystamy	na	działalność	

statutową	Fundacji,
-		 zaproponujcie	swoim	znajomym,	rodzinie,	by	wspomogli	nas	datkiem,	który	przyczyni	się	do	zakończenia	budowy	

Ośrodka	Wczesnej	Interwencji.
W	 listopadzie	2010	 roku	 rozpoczynając	 inwestycję	–	budowę	Ośrodka	Wczesnej	 Interwencji	byliśmy	przekonani,	 że	
zakończymy	ją	w	grudniu	2011	roku.	Rzeczywistość	okazała	się	bardziej	szara,	ponieważ	okazało	się,	że	nie	mamy	szans	
na	pozyskanie	środków	z	programów	UE	na	inwestycję,	bo	jesteśmy	organizacją	pozarządową.
Koszt	całej	inwestycji	–	5,2	mln	zł.	Do	marca	2012	r.	zrealizowaliśmy	prace	za	3,2	mln	zł.	
Do	końca	budowy	mamy	zabezpieczenie:
-		 350	tys.	zł	–	z	1%	od	podatników	podatku	dochodowego	za	rok	2011
-		 288	tys.	zł	–	dotacja	Samorządu	Województwa	ze	środków	PEFRON
-		 1,2	mln	zł	–	kredyt	bankowy,	który	będziemy	spłacać	darowiznami	i	1	%	podatku.
	 Każda	złotówka	przekazana	na	budowę	przybliża	nas	do	dnia,	w	którym	niemowlęta	zagrożone	niepełnosprawnością	
i	 niepełnosprawne	 będą	mogły	 rozpocząć	 swoją	walkę,	 z	 zagrożeniem	 niepełnosprawnością	 lub	 o	 ograniczenie	
niepełnosprawności,	którą	zesłał	im	los.	
	 Bardzo	prosimy	o	wsparcie

Teresa i Kazimierz Jednoróg  

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Schronisko	im.	św.	Brata	Alberta	w	Pępicach	k/Brzegu	rozpoczęło	swoją	działalność	na	rzecz	bezdomnych	mężczyzn	
23	marca	1983	roku.	Schronisko	prowadzi	Zgromadzenie	Braci	Pocieszycieli		z	Getsmani	oraz	osoby	świeckie.	Celem	
schroniska	jest	udzielanie	pomocy	materialnej	(nocleg,	wyżywienie,	odzież),	duchowej	(codzienna	msza	św.	i	modlitwa),	
prawnej	 (pomagamy	w	załatwianiu	dokumentów,	uzyskaniu	grup	 inwalidzkich,	 zasiłków	socjalnych,	 rent	 i	 emerytur,	
mieszkań)	i	medycznej	osobom	bezdomnym	i	opuszczonym	z	terenu	całego	kraju.	Towarzystwo	można	wesprzeć	przekazując	
1	%	podatku	podając	nr	KRS 0000311370. 

dzieckiem	bardzo	wesołym	i	przy	pierwszym	kontakcie	nie	
sprawia	wrażenia	dziecka	zaburzonego	w	rozwoju.	Wczesna	
diagnoza	 i	 rehabilitacja	 spowodowały	 ogromny	 postęp	
w	 rozwoju	Wojtusia	 i	 tylko	 kontynuowanie	 intensywnej	
terapii	 daje	 szansę	 na	 normalne	 funkcjonowanie	 dziecka	
w	 społeczeństwie.	 Za	 naszym	 pośrednictwem	 rodzice	 i	
babcia	Wojtusia	(która	od	1980	roku	jest	członkiem	NSZZ	
„Solidarność”	 )	proszą	o	wsparcie.	Wystarczy	wpisać	nr 
KRS: 0000252666 oraz cel szczegółowy Cichoń Wojciech. 
Można	 również	 przekazać	 darowiznę	 na	 konto	 fundacji	
Krystyny	Ciałkosz	„Za	szybą”	z	siedzibą	we	Wrocławiu,	
kod:	50-541	Wrocław,	Al.	Armii	Krajowej	4A/4;	nr konta: 
91 1090 1522 0000 0001 0508 2692 z dopiskiem „Wojciech 
Ciałoń”.  

Ewa Bator
	 50.	 letnia	Ewa	Bator	 13	 kwietnia	 2010	 roku	doznała	
bardzo	poważnego	wylewu	krwi	di	mózgu.	Przebyła	ciężką	
i	 ryzykowna	 operację	 usunięcia	 krwiaka	mózgu,	 dzięki	
czemu	 żyje.	 Pozostał	 jednak	 niedowład	 prawostronny	
i	 utrata	 umiejętności	 czytania	 i	 pisania.	Od	ponad	 2.	 lat	
trwa	okres	 intensywnej	 rehabilitacji.	 Średnie	miesięczne	
wydatki	na	zabiegi	rehabilitacyjne	oraz	leki	i	środki	higieny	
wynoszą	ok.	1500	zł	miesięcznie.	O	pomoc	dla	Pani	Ewy	
proszą	 córka	Daria	 i	mąż	 Bogusław	 (	 członek	NSZZ	
„Solidarność”	w	Tabor	Szynowy	S.A.	w	Opolu),	 którzy	
sprawują	24	godzinną	opiekę	nad	chorą.		Aby	pomóc	Ewie	
należy	w	zeznaniu	podatkowym	podać	nr KRS 0000273196 
Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej 
i Funkcjonalnej z dopiskiem „dla Ewy Bator” 
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